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ขอความร่วมมือสมาชิก
“ประชากรและการพัฒนา” หน้า 7

งาน - เงิน - ความสุข - ครอบครัว (และลูก)

เฉลิมพล แจ่มจันทร์

chalermpol.cha@mahidol.ac.th

ในยุคทีป่ ระเทศไทยหันกลับมาส่งเสริมการมีบตุ ร ผ่านโครงการ
สาวไทยแก้มแดงหรือมีลูกเพื่อชาติ ผู้เขียนมีคำ�ถามในใจเล็กๆ
ที่อยากรูว้ ่า ในช่วงวัยที่เหมาะกับการมีลูก (และต้องเลี้ยงลูกด้วย)
ซึง่ เป็นช่วงเดียวกับการเริม่ ก่อร่างสร้างตัว สร้างความก้าวหน้าใน
อาชีพการงานของแต่ละคนนั้น คนมีลูกกับคนไม่มีลูก ชีวิตในภาพ
รวมนัน้ มีความเหมือนหรือต่างกันอย่างไร ด้วยทรัพยากรทีท่ กุ คน
มีเท่ากันและมีอย่างจำ�กัด โดยเฉพาะ “เวลา” การมีครอบครัว
มีลูกน้อยที่ต้องเลี้ยงดู ไม่มากก็น้อย น่าจะมีผลกระทบต่อเงื่อนไข
ในชีวิตด้านต่างๆ โดยเฉพาะชีวิตการทำ�งาน

ภาพรวม ตามแนวคิด Happy 8+ ของสำ�นักงานกองทุนสนับสนุน
การสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ประกอบด้วย สุขภาพกายดี
ผ่อนคลายดี จิตวิญญาณดี น้ำ�ใจดี ครอบครัวดี สังคมดี ใฝ่รู้ดี
การเงินดี และการงานดี เพื่อควบคุมปัจจัยเรื่องช่วงวัยและระดับ
การศึกษาที่อาจจะมีผลต่อระดับความสุขของคนทำ�งาน จึงดึง
ข้อมูลมาเฉพาะคนในช่วงอายุ 35-44 ปี (ซึ่งน่าจะเป็นกลุ่มที่
ผ่านการตัดสินใจมีลูกแล้วและกำ�ลังอยู่ ในช่วงของการรับผิด
ชอบเลี้ยงดูลูกน้อย) และมีระดับการศึกษาตั้งแต่ระดับอุดมศึกษา
ขึ้นไป ซึ่งได้กลุ่มตัวอย่างประมาณ 2,800 คน

เพื่อให้ ได้ค�ำ ตอบ (เบือ้ งต้น) ผูเ้ ขียนได้น�ำ ข้อมูลจากการสำ�รวจ
ความสุขคนทำ�งานในระดับประเทศโดยสถาบันวิจยั ประชากรและ
สังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ด้วยเครื่องมือ HAPPINOMETER
(ในปี 2560 ไตรมาสที่ 1) มาลองวิเคราะห์ดูว่า ระดับความสุข
ของคนทำ�งาน มีความแตกต่างตามสถานภาพการมีคแู่ ละการมีลกู
หรือไม่อย่างไร ในที่นี้ ความสุขแยกพิจารณาได้ ใน 9 มิติ และใน

เมื่อจำ�แนกคนทำ�งานเป็น 4 กลุ่ม คือ โสด (ไม่มีคู่) มีคู่แต่ไม่มี
ลูก มีลูก 1 คน และมีลูก 2 คนขึ้นไป แล้วทดสอบความแตกต่าง
ของคะแนนความสุขในแต่ละมิติ แยกตามเพศ พบว่า ในกลุม่ ผูช้ าย
ความสุขที่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำ�คัญทางสถิติ มี 2 มิติ
คือ ครอบครัวดี และการเงินดี ขณะที่ ในกลุ่มผู้หญิง มีความ
แตกต่างกันใน 4 มิติ คือ ครอบครัวดี การเงินดี ผ่อนคลายดี

คะแนนความสุขที่แตกต่างกันตามการมีคู่/มีลูก

หมายเหตุ 1) คนทำ�งานอายุ 35-44 ปี การศึกษาระดับอุดมศึกษาขึ้นไปจำ�นวน 2,786 คน; 2) นำ�เสนอเฉพาะมิติความสุขที่มีค่าคะแนนต่างกันแตกต่างกันตามการมีคู่/
มีลูกอย่างมีนัยสำ�คัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ที่มา: ข้อมูลจากการสำ�รวจความสุขคนทำ�งาน (ในองค์กร) ระดับประเทศ พ.ศ. 2560 (ไตรมาส 1) โดย ศิรินันท์ กิตติสุขสถิต และคณะ (2560)

และสังคมดี จากผลการวิเคราะห์ (ดูรูป) จะเห็นว่า การมีคู่และ
การมีลูกไม่มีผลต่อความสุขในภาพรวมของคนทำ�งานในวัยนี้
กล่าวคือ จะมีหรือไม่มีคู่/ลูก ความสุขรวมของคนก็ ไม่ต่างกัน
ซึ่งน่าจะอธิบายได้ว่าเป็นเพราะการจะมีคู่หรือมีลูกนั้น เป็นเรื่อง
ของ “ทางเลือก” หรือ choices ที่แต่ละคนเลือกเอง คนมีคู่หรือ
มีลูก ไม่ได้หมายความว่าจะต้องมีความสุขมากกว่าหรือความสุข
น้อยกว่าคนที่ ไม่มีคู่หรือไม่มีลูก
อย่างไรก็ตาม ความน่าสนใจอยูท่ คี่ วามแตกต่างของความสุข
ที่พบในบางมิติ โดยในทั้งสองเพศ ความสุขในมิติครอบครัว
พบว่า สูงขึ้นตามการมีคู่และการมีลูก ขณะที่ความสุขในมิติ
การเงิน กลับเป็นไปในทางตรงกันข้าม กล่าวคือ คนโสดมีความสุข
ด้านครอบครัวต่ำ�สุดแต่มีความสุขด้านการเงินสูงสุด (*ผู้ชาย
โสด มีความสุขต่ำ�กว่าคนมีคู่แต่ไม่มีลูกเพียงเล็กน้อย) ขณะที่คน
ที่มีลูก 2 คนขึ้นไปแม้จะมีความสุขด้านครอบครัวสูงสุดแต่กลับมี
ความสุขในด้านการเงินต่ำ�สุด ซึ่งทำ�ให้เห็นว่า “ผลจากการเลือก
ของบุคคล (ทีจ่ ะมีคหู่ รือมีลกู )” แม้ ไม่สง่ ผลกระทบต่อความสุขใน
ภาพรวม แต่กม็ ผี ลต่อส่วนประกอบหรือ combinations ความสุข
ที่ ทำ � ให้ ค นมี คู่ ห รื อ มี ลู ก แตกต่ า งจากคนไม่ มี คู่ ห รื อ ไม่ มี ลู ก
เมื่อเทียบระหว่างเพศ ก็จะเห็นว่า วงของผลกระทบนัน้ กว้างกว่า
ในกลุ่มผู้หญิง (น่าจะเพราะบทบาทภาระการเลี้ยงดูลูกในบริบท
ของไทย ยังอยู่ที่ผู้หญิงมากกว่า) โดยมีผลต่อความสุขในด้าน
การผ่อนคลายและด้านสังคมด้วย

ตอบดีๆ มีรางวัล

จีรวรรณ หงษ์ทอง

jeerawan.hot@mahidol.ac.th

คำ�ถาม “ประชากรและการพัฒนา” ปีที่ 38 ฉบับที่ 1
“ประเทศที่มีประชากรอายุยืนมากที่สุดในเอเชีย ได้แก่ประเทศอะไร”
เฉลย: ญี่ปุ่น
รายชื่อผู้ที่ตอบถูกและจับสลากได้รับรางวัล กรุงเทพฯ: วิไล กุศลวิศิษฏ์กุล;
สอาดลักษม์ จงคล่ายกลาง กาญจนบุรี: พูลศักดิ์ ดุลยสุวรรณ์ ชัยภูมิ: จรกฤตย์
ชำ�นาญศรี นครสวรรค์: อินทิรา พุฒทอง
รายชื่อ ผู้ที่ตอบถูก กรุ ง เทพฯ: ปิย ะ จินดาบวร; ธเนศ กองประเสริ ฐ
กาญจนบุ รี : กฤษณา ดุ ล สุ ว รรณ นครราชสี ม า: ไพบู ล ย์ ถิ ร ะเรื อ งรั ต น์
เลย: นภาพร ไวโสภา ศรีสะเกษ: นฤภัค พิชญะธนกร
รายชื่อผู้ที่ ได้รับรางวัลพิเศษ นครราชสีมา: ขนิษฐา ทองทับ
ท่านที่ ได้รับรางวัล โปรดรอรับของรางวัลจากกองบรรณาธิการ
คำ�ถาม “ประชากรและการพัฒนา” ปีที่ 38 ฉบับที่ 2
“สังคมสูงวัยหรือสังคมสูงอายุหมายถึงอะไร?”
ส่งคำ�ตอบมายัง “ประชากรและการพัฒนา” ตามที่อยู่หน้า 12 หรืออีเมล
jeerawan.hot@mahidol.ac.th ภายในวันที่ 15 มกราคม 2561 (ท่านผูต้ อบคำ�ถาม
ทางอีเมลขอความกรุณาส่งที่อยู่ของท่านมาด้วย เพื่อการจัดส่งของรางวัลในกรณี
ที่ท่านได้รับรางวัล)
ประกาศรายชื่อผู้ตอบถูก และได้รับรางวัลในฉบับหน้า “ประชากรและ
การพัฒนา” ปีที่ 38 ฉบับที่ 3 (กุมภาพันธ์-มีนาคม 2561)

ท่องมัณฑะเลย์…เมืองหลวงสุดท้ายของราชอาณาจักรพม่า

รีนา ต๊ะดี
“ผ่อนคลายดี” สูงที่สุดในหญิงโสด แต่ต่ำ�ที่สุดในหญิงมีคู่
reena.tad@mahidol.ac.th
แต่ไม่มีลูก ขณะที่ “สังคมดี” แปรผันตามการมีคู่และจำ�นวนลูก
เมืองหลวงสุดท้ายของราชอาณาจักรพม่า นอกจากจะ
ที่ผู้หญิงมี ข้อค้นพบนี้ ทำ�ให้ผู้เขียนพอจะให้คำ�แนะนำ�กับผู้อ่าน มีวดั มักำณ�ฑะเลย์
แพงเมืองและพระราชวังทีเ่ ป็นโบราณสถานอันสวยงามจำ�นวน
ที่เป็นหญิงในวัยนี้ ได้ว่า
มากแล้ว ยังมีเนินเขามัณฑะเลย์เป็นจุดชมวิวที่สวยงาม ผู้เขียนหลงรัก
วิวบนเนินเขามัณฑะเลย์นี้จนต้องไปเยือนมาแล้วถึง 2 ครัง้ การเดินทาง
ขึน้ ไปทีจ่ ดุ ชมวิวนัน้ สามารถไปได้ทง้ั โดยรถยนต์ หรือหากมีเวลามากหน่อย
ก็สามารถเดินขึน้ บันไดไปได้ จากเชิงเขาไปถึงจุดชมวิวจะมีบันไดจำ�นวน
1,729 ขั้น ผู้เขียนได้ลองเดินขึ้นมาแล้ว ไม่เหนื่อยอย่างที่คิด ในการขึ้น
บันได ต้องแต่งกายให้มิดชิดเรียบร้อย ถอดรองเท้าและถือรองเท้าเดิน
ขึ้นไป เนื่องจากบนยอดเขามีเจดีย์ Sutaungpyei ตั้งอยู่ และระหว่าง
ทางยังมีวัดและพระพุทธรูปให้สักการะเป็นระยะๆ นอกจากนี้ยังมีร้าน
ขายของที่ระลึกและศิลปินท้องถิ่นมานั่งวาดภาพให้ชมอีกด้วย ผู้เขียน
เดินขึ้นช้าๆ อย่างไม่รีบร้อน แวะไหว้พระบ้าง ชื่นชมงานศิลปะ และ
สนับสนุนศิลปินท้องถิ่นบ้าง เล่นกับแมววัดบ้าง ไม่นานก็ถึงยอดเขา
ผู้คนมากมายมุ่งหน้ามาชมพระอาทิตย์ตกดินที่น่ี เพราะเป็นจุดหนึ่งที่
สวยงามที่สุดในการชมอาทิตย์อัสดงที่เมืองมัณฑะเลย์ เพราะนอกจาก
จะเห็นท้องฟ้ากว้างเปลี่ยนสีเป็นสีส้มอมแดงแล้ว ยังได้เห็นเงาสะท้อน
ทีแ่ ม่น�ำ้ อิระวดีและเมืองมัณฑะเลย์ทง้ั เมืองทีก่ �ำ ลังอาบไปด้วยแสงสีสม้ แดง
นี้อีกด้วย สวยงามจับใจทำ�ให้หายเหนื่อยเลยทีเดียว

“สำ�หรับคุณที่มีคู่แล้ว การมีลูกอย่างน้อย 1 คน น่าจะเป็น
ความคิดที่ดี คุณจะผ่อนคลายเพิ่มขึ้นและมีสังคมดีขึ้น และ
ถ้าคิดจะมี 2 คน การผ่อนคลายของคุณอาจจะลดลงเล็กน้อย
แต่ ในด้านสังคมคุณก็ยังจะยิ่งดีขึ้น สำ�หรับคุณผู้หญิงที่ยังโสด
การคิดจะมีคอู่ าจจะเป็นการตัดสินใจทีห่ นักหน่อย เพราะคุณอาจ
จะต้องเครียดเพิม่ ขึน้ (ผ่อนคลายน้อยลง) แต่ความสุขสังคมดีของ
คุณจะดีขึ้น (นิดนึง) นะครับ....”
aaaaaaaaa

วิวพระอาทิตย์ตกจากเนินเขามัณฑะเลย์
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ประชากรต่างแดน

อมรา สุนทรธาดา

amara.soo@mahidol.ac.th

ค่าย ‘กักกัน’ เยาวชนติดเกมในประเทศจีน

“เยาวชนจีนประมาณ 24 ล้านคน ติดเกมถึงขั้นที่ต้องบำ�บัด
และฟื้นฟูอย่างเร่งด่วน” ปัญหานี้เทียบได้กับความรุนแรงและ
พิษภัยจากสารเสพติด หรือเรียกได้ว่าเป็นภัยในรูปแบบของ
digital heroin จึงทำ�ให้มีสถานบริการรักษาเยาวชนเกิดขึ้น
มากมายจนเจ้าหน้าที่รัฐเข้าไปควบคุมดูแลไม่ท่ัวถึง กลายเป็น
ข้อโต้แย้งในสังคมถึงความเหมาะสมและความปลอดภัยสำ�หรับ
เยาวชนในกรณีที่พ่อแม่ตัดสินใจส่งลูกเข้ารับการรักษา
หนึ่งในจำ�นวนสถานบำ�บัดชื่อ Daxing Internet Addiction
Treatment Center ใน Beijing มี Tao Ran จิตแพทย์ประจำ�
กองทัพบก ผู้คิดนอกกรอบเป็นผู้บริหาร เขาใช้หลักการรักษา
เพื่อบำ�บัดและฟื้นฟูผู้ติดสารเสพติดมาประยุกต์กับการรักษา
เยาวชนติดเกม สถานบำ�บัดแห่งนี้เปิดดำ�เนินการตั้งแต่ปี 2006
มีเยาวชนทัง้ ชายหญิงเข้ารับการบำ�บัดจนถึงปัจจุบนั รวม 6,000
ราย ค่าบริการบำ�บัดและฟื้นฟูประมาณ 47,000 บาท/เดือน
ไม่รวมอาหารและยา ขั้นตอนการรักษาจะรวมการติดตามผล
และการให้ความรูผ้ ปู้ กครองเกีย่ วกับวิธกี ารดูแล ซึง่ หากเยาวชน
ใช้อินเทอร์เน็ตน้อยกว่า 6 ชั่วโมงต่อวันติดต่อกัน 6 เดือน
หลังการบำ�บัดถือว่าได้ผลในระดับหนึ่ง บางรายใช้เวลาฟื้นฟู
นานกว่า 8 เดือน และต้องกลับไปฟื้นฟูใหม่ เสียค่าใช้จ่ายมาก
ถึง 800,000 บาท

สื่อสารใดๆ ทัง้ สิน้ และต้องปฏิบตั ติ ามระเบียบอื่นๆ อย่างเคร่งครัด
จิตแพทย์ผู้อำ�นวยการศูนย์ Daxing เชื่อว่าอาการติดเกมคล้าย
การติดสารเสพติด แต่ส่งผลต่อการทำ�งานของสมองมากกว่า
เพราะทำ�ให้ขาดปฏิสัมพันธ์กบั ผู้อื่น มีปัญหาเรื่องสายตา อาการ
ปวดหลัง เบื่ออาหาร และสมองขาดประสิทธิภาพการทำ�งาน
ลดลงราวร้อยละ 8 รวมทั้งบางรายอาจมีอาการจิตเภทที่รุนแรง
ขึ้นเป็นลำ�ดับหากเล่นเกมต่อเนื่องนานกว่า 6 ชั่วโมง
ประวัติผ้เู ข้ารับการบำ�บัดและฟื้นฟูท่ศี ูนย์ Daxing ระบุว่า
ผู้เข้ารับการบำ�บัดร้อยละ 90 เคยมีอาการเก็บตัวและซึมเศร้า
ร้อยละ 58 เคยทำ�ร้ายพ่อแม่ และร้อยละ 67 เคยมีความผิด
คดีเด็กและเยาวชนเพราะสาเหตุจากการติดเกมและเลียนแบบ
ตัวละครที่ตนชื่นชอบเป็นพิเศษ
การบำ�บัดที่ศูนย์ดังกล่าวทำ�อย่างไร
สัญญาณเป่านกหวีด เวลา 06.30 น. คือการเตรียมพร้อม
ในชุดแต่งกายลายพรางเพื่อออกกำ�ลังกาย 5 ครั้ง/วัน ทุกคน
มีเวลา 20 นาทีเพื่อทำ�ธุระส่วนตัวให้เสร็จแล้วกลับมาทีส่ นามฝึก
ออกกำ�ลังกายในแต่ละครัง้ การฝึกอย่างหนักจะเปลีย่ นพฤติกรรม
เยาวชนให้มวี นิ ยั อดทน และร่างกายแข็งแรงขึน้ วิธกี ารบำ�บัดคือ
ฝึกความพร้อมของร่างกายแบบทหารร่วมกับวิธรี กั ษาทางจิตเวช
เช่น การตรวจคลื่นสมองด้วยกระแสไฟฟ้าเพื่อตรวจการทำ�งาน
ของคลื่นสมองและการรักษาทางยาควบคูก่ นั ซึง่ ส่วนใหญ่เป็นยา
ลดความเครียด หรือยานอนหลับ จิตแพทย์ Tao Ran ยืนยันว่า
เป็นวิธีการที่ถูกต้องเหมาะสมและได้ผลถึงร้อยละ 75 ผลสำ�เร็จ
ดังกล่าวถูกตีพิมพ์เผยแพร่มาแล้วถึง 22 ภาษา
ปัจจุบันมีสถานบำ�บัดทั่วประเทศราว 300 แห่ง ที่ประยุกต์
วิธกี ารเดียวกับศูนย์ Daxing บางแห่งเน้นเข้มเฉพาะการฝึกแบบ
วิชาทหาร ความนิยมทีเ่ พิม่ ขึน้ อย่างรวดเร็วและขาดการควบคุม
ทีเ่ ป็นมาตรฐานเดียวกันทำ�ให้นกั วิชาการหลายกลุม่ มีความเห็นที่
ขัดแย้งกับทฤษฎีและวิธกี ารรักษาดังกล่าว เพราะมองว่าเป็นการ
ออกกำ�ลังกายแบบนักศึกษาวิชาทหาร 5 ครั้ง/วัน
ทรมานมากกว่าการบำ�บัด การเปรียบเทียบพฤติกรรมติดเกมกับ
รูปจาก http://www.motherjones.com
การเสพสารเสพติดเป็นเรื่องเกินจริง เพราะอาการติดเกมเป็น
เพียงการแยกตัวจากสังคม และไม่มีความจำ�เป็นที่จะต้องรักษา
ทางยาควบด้วย มีการรณรงค์ ให้ความรู้กับผู้ปกครองเพื่อให้
ความสำ�คัญเรื่องการดูแลอย่างใกล้ชดิ การสื่อสารระหว่างพ่อแม่
เบีย่ งเบนความสนใจของเยาวชนในเรื่องอื่นๆ มากกว่าการตำ�หนิ
หรือลงโทษด้วยวิธีการรุนแรง
ผู้ปกครองบางรายหมดปัญญาหาทางออกที่จะห้ามปราม
ลูกไปเล่นเกมที่ cybercafe ซึ่งส่งผลให้ผลการเรีย นตกต่ำ � 
มีอารมณ์เปลี่ยนแปลงถึงขั้นก้าวร้าวต่อพ่อแม่ เพราะบางครั้ง
เล่นเกมถึง 20 ชัว่ โมงติดต่อกัน บางรายลงทุนหลอกลูกว่าจะพาไป
เที่ยวปักกิ่งซึ่งมีระยะทางการเดินทางไม่น้อยกว่า 300 กิโลเมตร
การรักษาทางยาร่วมกับวิธีการอื่นๆ
อย่างไรก็ตามเยาวชนบางรายเมื่อออกจากสถานบำ�บัด กลับ
รูปจาก http://www.motherjones.com
มีพฤติกรรมด้านลบมากขึ้น ข่าวจากสื่อเสนอข่าวรายงานว่า
การรักษาใช้เวลา 3-6 เดือน หรือนานกว่านัน้ ถ้าผลการรักษา เยาวชนหญิง มัดแม่ไว้กับเก้าอี้จนอดข้าวปางตาย เพราะโกรธที่
ไม่ได้ผล กฎเหล็กที่ทุกคนต้องปฏิบัติคือ ห้ามใช้อุปกรณ์การ ส่งตนไปบำ�บัดอาการติดเกม
aaaaaaaaa
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Bristol - เมืองอัจฉริยะน้ำ�ตาล (Sugar Smart Bristol)

Bristol ออกแคมเปญ “Bristol เมืองอัจฉริยะน้ำ�ตาล” ลดการ
กินหวานของชาวเมืองและลดปัญหาโรคอ้วน เบาหวาน และฟันผุ
ที่เพิ่มสูงขึ้น
Bristol เป็นเมืองที่ ได้ชื่อว่ามีการพัฒนาอย่างยั่งยืนมากที่สุดใน
ประเทศอังกฤษ ทั้งด้านสภาพแวดล้อม คุณภาพชีวิต การจัดการ
พลังงานและสาธารณูปโภค เมื่อปี 2557 The Sunday Times
หนังสือพิมพ์ยักษ์ ใหญ่ของอังกฤษจัดอันดับให้ Bristol เป็นเมือง
ทีน่ า่ อยูอ่ าศัยทีส่ ดุ ในประเทศอังกฤษ และในปี 2558 คณะกรรมาธิการ
ยุโรปมอบรางวัล European Green Capital Award ให้แก่ Bristol
ซึง่ ถือเป็นเมืองแรกของสหราชอาณาจักรที่ได้รบั รางวัลนี้ โดยรางวัลนี้
จะมอบให้เฉพาะเมืองที่มีการปรับปรุงสภาพแวดล้อมที่ดีและมีความ
มุ่งมั่นอย่างจริงใจที่จะพัฒนาสภาพแวดล้อมให้ดียิ่งๆ ขึ้นไปเพื่อ
ชาวเมืองของตน
“สุขภาพกับการกิน” ความท้าทายใหม่ของ Bristol
แม้ Bristol จะประสบความสำ�เร็จในการพัฒนาสภาพแวดล้อม
และโครงสร้างพืน้ ฐาน แต่กต็ อ้ งพบกับความท้าทายจากปัญหาสุขภาพ
ของชาว Bristol เอง ทีพ่ บว่า 57% ของผู้ ใหญ่ และ 1 ใน 3 ของเด็กวัย
11 ปีมีภาวะน้ำ�หนักเกินและโรคอ้วน และคาดว่าเด็กใน generation
นี้จะมีอายุสั้นลงเนื่องจากพฤติกรรมการกินที่ ไม่ดีต่อสุขภาพและ
การมีกิจกรรมทางกายที่ ไม่เพียงพอ นอกจากนี้ยังพบว่า สาเหตุ
หลักที่เด็กวัย 5-9 ปีมาเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลเกิดจาก
การมีปัญหาฟันผุ
ปั ญ หาสุ ข ภาพเหล่ า นี้ ก ระตุ ก ความสนใจและการตื่ น ตั ว ของ
นาย Marvin Rees นายกเทศมนตรีเมือง Bristol และหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง ส่งผลให้ ในช่วงต้นปี 2559 นายกเทศมนตรีฯ ประกาศ
จะทำ�ให้ Bristol กลายเป็นเมืองอัจฉริยะน้ำ�ตาล หรือ Sugar Smart
Bristol ภายใต้ความร่วมมือ
ระหว่ า งสภาเมื อ ง Bristol
กั บ Jamie Oliver Food
Foundation และหน่วยงาน
ในระดั บ พื้ น ที่ ทั้ ง โรงเรี ย น
ส ถ า น รั บ เ ลี้ ย ง เ ด็ ก เ ล็ ก
โรงพยาบาล หน่ ว ยงานรั ฐ
สถานประกอบการ และ
รูปจาก www.bcfc.co.uk/
ห้างร้านต่างๆ
“Sugar Smart Bristol” ชวนกินน้ำ�ตาลอย่างฉลาด
จากแนวคิดสู่โปรแกรม “Sugar Smart Bristol” ที่มีเป้าหมาย
เพื่อช่วยให้ชาวเมือง “Eat smart (กินอย่างฉลาด)” โดยตระหนัก
ถึงปริมาณน้ำ�ตาลที่พวกเขาจะได้รับจากอาหารที่กินและลดการกิน
น้ำ�ตาลให้อยู่ในปริมาณที่เหมาะสม คือ ไม่เกิน 6 ช้อนชาต่อวันในเด็ก
อายุ 7-10 ปี และไม่เกิน 7.5 ช้อนชาต่อวันในกลุ่มอายุตั้งแต่ 11 ปี
ขึ้นไป นอกจากนี้ยังสร้างความร่วมมือกับภาคธุรกิจเพื่อลดปริมาณ
น้ำ�ตาลในอาหาร เพื่อผลักดันให้ Bristol กลายเป็น Sugar Smart
Bristol อย่างแท้จริง
เส้นทางสู่ความเป็น “Sugar Smart City”
ในระยะเวลาปีกว่า Bristol สามารถสร้างการเปลี่ยนแปลง
มากมายเพื่อบรรลุความเป็น Sugar Smart City โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
การเปลี่ยนแปลงที่ ได้รับการสนับสนุนจากภาคส่วนต่างๆ เช่น

รูปจาก http://www.jamiesfoodrevolution.org
v Bristol Sport Foundation ได้พัฒนาโปรแกรมให้แฟนกีฬา
เช่น แฟนคลับจากสโมสรรักบี้ ฟุตบอล และบาสเก็ตบอล มีส่วนร่วม
ในการรณรงค์ลดการกินน้ำ�ตาลในชุมชนและครอบครัวของตนเอง
รวมถึงสนับสนุนการสื่อสาร Sugar Smart ผ่านสื่อออนไลน์ของ
องค์กรด้วย
v มหาวิทยาลัย Bristol เพิ่มประเด็น Sugar Smart ในหัวข้อ
งานวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาระดับปริญญาโท และรณรงค์ Sugar
Smart ผ่านงานแข่งขันกีฬาประจำ�ปีระหว่างมหาวิทยาลัย
v กลุม
่ ธนาคาร Lloyds Bank ส่งข้อความรณรงค์ Sugar Smart
ถึงพนักงานทุกคน และงดการขายเครื่องดื่มทีเ่ ติมน้�ำ ตาลใน “สัปดาห์
เพื่อสุขภาพ” ขององค์กร
v บริษัทจำ�หน่ายน้ำ�ดื่ม Bristol Water ช่วยรณรงค์ Sugar
Smart ที่บ้านของลูกค้ารวม 500,000 หลังคาเรือน ผ่านโครงการ
Water Talk ซึ่งมีเจ้าหน้าที่คอยให้ข้อมูลเกี่ยวกับน้ำ�ดื่ม และผ่านจุด
แจกน้ำ�ดื่มเคลื่อนที่กว่า 1,000 แห่ง
v สถานรับเลีย
้ งเด็กเล็กและโรงเรียน ร่วมให้สญ
ั ญาในการจัดการ
เรียนการสอน การจัดเตรียมและให้บริการอาหารให้แก่เด็กบนพืน้ ฐาน
ของ Sugar Smart
แม้วา่ การเดินทาง
ของ Bristol สู่ความ
เป็ น Sugar Smart
City ยังคงต้องดำ�เนิน
ต่อไป แต่จุดเริ่มต้นที่
ผ่านมาสะท้อนให้เห็น
ถึงความเป็นผู้นำ�ของ
สภาเมืองฯ ความเข้ม
แข็งและความตระหนัก
รูปจาก www.bristol-sport.co.uk
ของทุกภาคส่วน ความ
มั่ น ใจและร่ ว มใจของ
ชาวเมือง Bristol เอง และด้วยปัจจัยเหล่านี้ เชื่อว่าอีกไม่นาน Bristol
จะกลายเป็นต้นแบบ Sugar Smart City ของอังกฤษและประเทศอื่นๆ
ได้ ในไม่ช้า
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Thai Family Matters:
กิจกรรมแทรกแซงสำ�หรับครอบครัวไทยในจังหวะสำ�คัญ (ตอน 2)

ฉบับที่แล้วทุกท่านได้รู้จักกับ Thai Family Matters (TFM)
ไปแล้ว ฉบับนี้จะนำ�เสนอถึงวิธีการนำ�เครื่องมือของ TFM ทั้ง 5
เล่มไปใช้ และผลลัพธ์เบื้องต้นที่ ได้จากการประเมิน
วิธีการดำ�เนินกิจกรรม
อาสาสมัครของศูนย์พัฒนาครอบครัว (ศพค.) ในพื้นที่ที่ผ่าน
การแนะนำ�การใช้คู่มือโดยนักวิจัยโครงการฯ จะแจกคู่มือ TFM
จำ�นวน 5 เล่ม ให้กบั พ่อแม่/ผูป้ กครองเป้าหมาย เพื่อใช้เป็นแนวทาง
ในการสื่อสารและทำ�กิจกรรมกับลูกหลาน พร้อมนีน้ กั วิจยั โครงการฯ
จะคอยติดตามและให้คำ�ปรึกษาแนะนำ�เรื่องการใช้คู่มือกับพ่อแม่/
ผูป้ กครองด้วย นอกจากนีย้ งั สามารถดูการใช้คมู่ อื ได้จาก YouTube
แนะนำ�คู่มือจากเว็บไซต์ โครงการได้อีกด้วย* สำ�หรับการแจกคู่มือ
จะแจกครั้งละ 1 เล่ม และให้เวลาในการทำ�กิจกรรมประมาณ
เล่มละ 5-7 วัน ข้อควรระวังคือ ไม่ควรแจกครั้งเดียวทั้ง 5 เล่ม
เพราะจะทำ�ให้ ไม่ชวนติดตามและผู้ปกครองเกิดความท้อและไม่
อยากทำ�กิจกรรม
ผลลัพธ์เบื้องต้น
โครงการฯ ได้ดำ�เนินกิจกรรมแทรกแซงสำ�หรับครอบครัว
ในจังหวัดเชียงราย นนทบุรี สงขลา และอุดรธานี จากการประเมิน
และติดตามเบื้องต้นพบว่า คู่มือ TFM ทำ�ให้ “มีการสื่อสารกัน
ภายในครอบครัวเพิ่มมากขึ้น” ก่อให้เกิดความสัมพันธ์ที่ดีขึ้น
ภายในครอบครัว ลูกกล้าพูดคุยกับพ่อแม่ ในเรื่องที่ ไม่เคยพูดคุย
มาก่อน เช่น การพูดคุยเรื่องเพศ ซึ่งทั้งพ่อแม่และตัวเด็กเองต่าง
ก็สะท้อนความรูส้ กึ จากการทำ�คูม่ อื ในเชิงบวก ดังข้อความทีส่ ะท้อน
ความรู้สึกของพ่อแม่/ผู้ปกครองและเด็กที่ ได้ทำ�คู่มือครบ 5 เล่ม
“เมื่อก่อนไม่ค่อยกล้าพูดคุย การทำ�คู่มือทำ�ให้รู้สึกสบายใจ
และสามารถพูดคุยได้มากขึ้น”
“เรื่องบางเรื่องหนูไม่เคยคิดจะพูดคุยกับพ่อแม่เลย แต่การ
ได้ทำ�คู่มือแล้ว ทำ�ให้รู้ว่าสามารถคุยกับพ่อแม่ได้ รู้สึก
สบายใจขึ้น แต่เดิมไม่กล้าพูด และไม่รู้จะเริ่มต้นอย่างไร
การได้เริ่มต้นพูดคุยทำ�ให้รู้ว่าเราสามารถพูดคุยกับพ่อแม่
ได้ทุกเรื่อง”
“เกิดความตระหนักในบทบาทหน้าที่ของตนเองมากขึ้น”
บางครอบครัวคุณพ่อที่ทำ�งานเมื่อกลับบ้านจะออกไปดื่มเหล้ากับ
* ผู้ปกครองที่สนใจต้องการนำ�คู่มือไปใช้กับลูกหลาน สามารถดาวน์ โหลดคู่มือ
และดูการแนะนำ�การใช้คู่มือได้ที่ www.ครอบครัวสำ�คัญ.com

เพื่อน แต่เมื่อมีกิจกรรมที่ต้องทำ�ในคู่มือ โดยลูกขอให้กลับมาทำ�
กิจกรรมที่บ้าน คุณพ่อจะไม่ออกไปดื่มเหล้านอกบ้าน แต่จะกลับ
บ้านมาร่วมทำ�กิจกรรมในคู่มือกับลูก นอกจากนีย้ ังทำ�ให้ครอบครัว
เกิดความตระหนักถึงพฤติกรรมเสี่ยงของลูกหลานมากขึ้น
“เมื่อก่อนจะสนใจแต่เรื่องเรียน หลังจากได้อา่ นคูม่ อื ก็รวู้ า่
ต้องดูเรื่องดื่มเหล้า บุหรี่ ยาเสพติด และเรื่องเพศด้วย”
“เกิดความรับผิดชอบ” ผูป้ กครองให้ขอ้ มูลว่า หลังจากเด็กได้ท�ำ
คู่มือทั้ง 5 เล่มแล้ว พบว่า เด็กมีความรับผิดชอบในหน้าที่มากขึ้น
ครอบครัวมีสัมพันธภาพที่ดีขึ้น ดูได้จากเสียงสะท้อนของพ่อแม่/
ผู้ปกครองส่วนหนึ่ง ที่ระบุว่า
“ลูกพูดคุยด้วยมากขึน้ หน้าก็ไม่งอ เวลาแม่ถามอะไรก็ตอบ
ดีๆ รู้สึกว่าดีกว่าเดิม”
“ลูกชายขยันขึ้น จัดการความสะอาดห้องนอนเองโดยไม่
ต้องบอก มีเวลาว่างก็ ไปเตะบอลกับเพื่อน เขารับผิดชอบ
ตัวเองได้ดี ทำ�ให้เราหายห่วง”
“ครอบครัวเข้มแข็ง” การทำ�กิจกรรมในคู่มือทั้ง 5 เล่ม วาง
แนวทางในการทำ�กิจกรรมว่าต้องทำ�กิจกรรมพร้อมกันทัง้ ครอบครัว
แต่สามารถแทรกในกิจกรรมที่ครอบครัวทำ�ประจำ�อยู่แล้วได้ เช่น
การชวนกันตัง้ กฎของการดื่มเหล้าระหว่างการรับประทานอาหารเย็น
เป็นต้น ซึ่งทำ�ให้ครอบครัวได้อยู่พร้อมหน้าพร้อมตากัน มีกิจกรรม
ที่ทำ�เพื่อสร้างความสัมพันธ์ ในครอบครัวเพิ่มมากขึ้น มีการตั้ง
กฎระเบียบในเรื่องต่างๆ ขึ้นภายในครอบครัว ซึ่งกฎระเบียบ
เหล่านั้นเมื่อออกมาเป็นกฎของครอบครัวแล้วพ่อแม่ผู้ปกครอง
จะให้ลูกหลานเขียนลงไปในคู่มือเอง บางครอบครัวให้ข้อมูลว่า
ลูกจะได้จดจำ�และต่อไปหากเกิดปัญหาอะไรขึ้น จะได้ย้อนกลับ
มาดูว่าเคยมีกฎของครอบครัวไว้อย่างไร สิ่งต่างๆ ที่ ได้จากการ
ทำ�กิจกรรรมคู่มือนำ�ไปสู่ครอบครัวเข้มแข็งขึ้น เพราะได้สื่อสาร
กันมากขึ้น (Communication) เกิดความตระหนักบทบาทหน้าที่
ของตนเอง (Awareness) เกิดความรับผิดชอบ (Responsibility)
นำ�ไปสู่ครอบครัวเข้มแข็ง (Empowerment) นอกจากนี้เนื้อหา
ความรู้ต่างๆ ที่ ได้จากการทำ�กิจกรรม สามารถสร้างเกราะป้องกัน
พฤติกรรมเสี่ยงต่างๆ ที่จะเกิดขึ้นกับบุตรหลานในอนาคตได้
เอกสารอ้างอิง
สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล. 2560. “รายงานผลการ
วิจยั โครงการครอบครัวไทยในจังหวะสำ�คัญต่อสุขภาวะของเด็กและเยาวชน:
การพัฒนาปรับปรุงและนำ�ไปใช้ซง่ึ โครงการครอบครัวสำ�คัญในระดับประเทศ”
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สูงวัยแต่ ไม่แก่

คนรุ่นผม ซึ่งตอนนี้อายุประมาณ 70 ปี เติบโตมาพร้อมกับ
การเปลี่ยนผ่านทางประชากรของประเทศไทย
เมื่อคนรุน่ ผมยังอยู่ในวัยเด็ก ประเทศไทยยังเป็นสังคมเยาว์วยั
ตอนนั้นประชากรไทยมีเด็กมาก มีผู้สูงอายุน้อย ประชากรเด็ก
อายุต่ำ�กว่า 15 ปีมีมากถึงร้อยละ 40 ในขณะที่ผู้สูงอายุมีไม่ถึง
ร้อยละ 5 พอคนรุ่นผมมีอายุสูงขึ้น สังคมไทยก็มีอายุสูงขึ้นตาม
ไปด้วย เมื่อพวกเรามีอายุสงู ขึน้ จนเหยียบหลักเจ็ดสิบ สังคมไทย
ก็กลายเป็นสังคมสูงวัยเกือบจะสมบูรณ์แล้ว
อีก 20 ปีข้างหน้า...
เดีย๋ วนี้ เราได้ยนิ การพูดถึงระยะเวลา 20 ปีขา้ งหน้าอยูบ่ อ่ ยๆ
ไม่วา่ จะเป็นการวางแผนระยะยาว 20 ปี หรือการวางยุทธศาสตร์
ของชาติ 20 ปี ผมก็เลยอยากจะมองอนาคตของตัวเองและของ
สังคมไทยในอีก 20 ปีข้างหน้าดูบ้าง
อี ก 20 ปี ข้ า งหน้ า คนรุ่ น ผมจะยั ง มี ชี วิ ต อยู่ อี ก สั ก กี่ ค น
ส่วนใหญ่ก็คงจะอำ�ลาจากโลกนี้ ไปแล้ว ผมพยายามนึกภาพ
และตั้งคำ�ถามเกี่ยวกับคนรุ่นผมที่ยังมีลมหายใจอยู่ ตอนนั้นก็
จะมีอายุสูงขึ้นจนถึงหลักเก้าสิบแล้ว พวกเราจะมีสภาพเป็น
อย่างไรกันบ้างหนอ คงมีบางคนที่ยังแข็งแรง กระฉับกระเฉง
ออกจากบ้านไปไหนมาไหนได้อย่างคล่องแคล่ว หลายคนอาจ
จะยังมีบทบาทและมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางสังคม แต่ก็คงมีไม่
มากนัก คงจะมีหลายคนที่เก็บตัวนั่งๆ นอนๆ อยู่แต่ในบ้าน หยุด
กิจกรรมทางสังคม เพราะไม่สะดวกทีจ่ ะเคลื่อนไหวเดินทาง หรือ
พบปะสมาคมกับผู้คน และก็คงจะมีบางคนที่ต้องนอนติดเตียง
ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้
สำ�หรับตัวผมเอง ผมเคยตั้งเป้าหมายชีวิตเอาไว้ว่าอยากจะ
มีชีวิตอยู่จนถึงอายุ 80 ปี ซึ่งเท่ากับผมเหลือเวลาอีกประมาณ
10 ปี ทีจ่ ะต้องหมัน่ หายใจเอาไว้เพื่อให้มชี วี ติ อยูไ่ ด้ตามเป้า แต่ถา้
ผมยังไม่ตายและมีชีวิตอยู่ไปจนถึงอีก 20 ปีข้างหน้า ผมก็อยาก
เป็นผูส้ งู อายุวยั ปลายทีม่ พี ลัง กระฉับกระเฉง แข็งแรง สุขภาพดี
ยังมีรายได้พอเพียงที่จะเลี้ยงชีพ และที่สำ�คัญยังมีคุณค่าต่อ
ครอบครัวและสังคม
แล้วสังคมไทยจะเป็นอย่างไรในอนาคต
อีก 20 ปีข้างหน้า ถ้าผมยังมีชีวิตอยู่ ผมก็จะมี โอกาสได้รับรู้
เรื่องราวของสังคมไทยที่กลายเป็น “สังคมสูงวัยระดับสุดยอด”
ประเทศไทยจะมีผู้สูงอายุเป็นจำ�นวนมากมายทั่วบ้านทั่วเมือง
ประชากรไทยจะประกอบไปด้วยผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไปมากถึง
หนึ่งในสามของประชากรทั้งหมด แต่ผมมั่นใจว่า ในตอนนั้น
คนอายุ 60 ปีจะยังดูไม่แก่จนไม่น่าจะถูกเรียกว่าเป็นผู้สูงอายุ
เสียด้วยซ้� 
ำ ถ้าขยับเกณฑ์ทจี่ ะนิยามว่าคนอายุเท่าไรจึงจะเรียกว่า
ผูส้ งู อายุขน้ึ ไปเป็นที่ 65 ปี เราจะมีประชากรผูส้ งู อายุมากถึงหนึง่
ในสี่ของประชากรทั้งหมด หรือเป็นจำ�นวนไม่ต่ำ�กว่า 15 ล้านคน

ใครๆ ก็คงอยากเห็นสังคมไทยในอนาคตเป็นสังคมสูงวัย
ที่มีพลัง ซึ่งย่อมเป็นผลมาจากการที่คนในสังคมมีอายุสูงขึ้น
อย่างมีสุขภาพดี ในทุกขั้นตอนของเส้นทางชีวิต ตั้งแต่แรกเกิด
เป็นทารก เป็นเด็ก เป็นวัยรุ่น จนเข้าสู่วัยหนุ่มสาว เข้าสู่วัย
แรงงาน เป็นผู้ ใหญ่ เข้าสู่วัยสูงอายุ จนในที่สุดอายุสูงขึ้นจนถึง
ช่วงสุดท้ายของชีวิต การที่สังคมจะมีอายุสูงขึ้นอย่างมีพลัง
หมายความว่า คนในสังคมส่วนใหญ่มอี ายุสงู ขึน้ โดยผ่านขัน้ ตอน
ต่างๆ บนเส้นทางชีวติ อย่างมีสขุ ภาพดี มีสว่ นร่วมในกิจกรรมทาง
เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม และมีความมั่นคงในชีวิต
ทำ�อย่างไรสังคมไทยจึงจะมีพลัง
คนเราเมื่อเกิดมาแล้วก็ย่อมมีอายุสูงขึ้น แต่การมีอายุสูงขึ้น
อย่างมีพลัง แต่ละคนก็ต้องมีการเตรียมตัวด้วยเหมือนกัน การ
เตรียมสังคมให้สงู อายุขนึ้ อย่างมีพลัง ก็เหมือนแต่ละคนเตรียมตัว
ให้เป็นผู้สูงอายุที่มีพลังนั่นเอง คนในสังคมจะต้องเตรียมตัวที่จะ
เป็นผู้สูงอายุตลอดเส้นทางของชีวิต ไม่ ใช่มาเริ่มวางแผนชีวิต
เมื่อกำ�ลังจะเข้าสู่วัยสูงอายุ โครงการช่วยเหลือผู้สูงอายุที่เรา
ทำ�กันอยู่ทุกวันนี้ ยังมุ่งเน้นอยู่ที่ตัวผู้สูงอายุเมื่อเป็นผู้สูงอายุ
แล้ว เรามี โครงการคือ ช่วยเหลือผู้สูงอายุท่ีอยู่ ในสถานะยาก
ลำ�บาก จัดสวัสดิการต่างๆ แก่ผสู้ งู อายุ เช่น ให้เบีย้ ยังชีพ บำ�นาญ
ชราภาพ บริการรักษาพยาบาลเมื่อเจ็บป่วย การจัดสวัสดิการ
ให้ผสู้ งู อายุ โครงการสวัสดิการเพื่อผูส้ งู อายุเหล่านีล้ ว้ นเป็นสิง่ ทีด่ ี
แต่สิ่งที่น่าเป็นห่วงก็คือ การจัดสวัสดิการเหล่านี้จะตามไม่ทัน
จำ�นวนผู้สูงอายุที่กำ�ลังเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในขณะนี้
ในอนาคต จำ�นวนผู้สูงอายุจะเพิ่มขึ้นอย่างมาก โดยเฉพาะ
เมื่อคนรุ่นเบบี้บูมที่เกิดหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 และคนรุ่น
เกิดล้าน (เกิดระหว่างปี 2506-2526) ทีเ่ ป็นคลื่นประชากรขนาด
ยักษ์กำ�ลังเคลื่อนตัวกลายเป็นผู้สูงอายุ นับจากวันนี้เป็นต้นไป  
คนไทยแต่ละคน รวมถึงครอบครัวและรัฐบาลจะมีภาระเพิ่มขึ้น
อย่างมากในการดูแลให้ความช่วยเหลือและสวัสดิการต่างๆ
แก่ผู้สูงอายุ
ที่จริงแล้ว ถ้าทุกคนในสังคมตระหนักชัดว่า เดี๋ยวนี้คนเรา
ไม่ตายกันง่ายๆ ทุกคนมี โอกาสที่จะมีชีวิตอยู่ต่อไปจนถึงอายุ
90 หรือ 100 ปี และตระหนักว่า บนเส้นทางชีวิตของคนเรานั้น
เมื่ออายุสูงขึ้นจนถึงวัยหนึ่ง สมรรถภาพการทำ�งานของร่างกาย
ก็จะถดถอยลง เราจะไม่สามารถทำ�งานเป็นผูผ้ ลิตสร้างรายได้ ให้
ตั ว เองเหมื อ นเมื่ อ วั ย ก่ อ นหน้ า ฉะนั้ น คนเราทุ ก คนจึ ง ต้ อ ง
เตรียมตัวให้พร้อมตัง้ แต่ยงั อยู่ในวัยทีร่ า่ งกายยังสามารถทำ�งาน
ได้อย่างเต็มที่
เราจะเตรียมตัวกันอย่างไรเพื่อสูงวัยอย่างมีพลัง
สุ ข ภาพเป็ น เรื่ อ งสำ � คั ญ ที่ ทุ ก คนต้ อ งเตรี ย มตั ว เพื่ อ เป็ น
ผู้สูงอายุที่มีพลังในวันหน้า ตามธรรมชาติความสามารถในการ
ทำ�งานของร่างกายของคนเรานั้น ย่อมเสื่อมถอยลง เมื่อเข้าสู่
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ช่วงท้ายของเส้นทางชีวติ ทุกคนควรจะได้รบั รูว้ า่ ปัจจัยทีจ่ ะทำ�ให้
ความสามารถของร่างกายลดต่�ำ ลงอย่างมากเกินกว่าทีธ่ รรมชาติ
กำ�หนดคือการประพฤติปฏิบัติของตัวเรานั่นเอง พฤติกรรมการ
กินการอยูข่ องเรา ไม่วา่ จะเป็นการกินอาหาร การออกกำ�ลังกาย
การดื่มแอลกอฮอล์ การสูบบุหรี่ และพฤติกรรมเสี่ยงอื่นๆ เป็น
สาเหตุทำ�ให้เกิดโรคไม่ติดต่อต่างๆ ตามมา เช่น โรคเบาหวาน
โรคหัวใจและหลอดเลือด เป็นต้น ถ้าคนเราตระหนักว่า ต้อง
เตรียมตัวพร้อมทีจ่ ะมีชวี ติ ยืนยาวอยูต่ อ่ ไป ก็ตอ้ งปรับพฤติกรรม
การกินการอยู่ของตนเองตั้งแต่อายุยังน้อย ไม่ ใช่มาปรับแก้กัน
เมื่อเข้าสู่วัยสูงอายุแล้ว
ถ้าคนเราตระหนักว่า ในวันหน้า เมื่อมีอายุสูงขึ้นถึงวัยหนึ่ง
เราก็ จ ะไม่ มี ส มรรถภาพในการทำ � งานได้ เ หมื อ นเดิ ม ดั ง นั้ น
ทุกคนจะต้องคิดวางแผนไว้ลว่ งหน้าว่า เมื่อถึงเวลานัน้ ตัวเราจะ
เอารายได้จากไหนมาจับจ่ายใช้สอย บางคนอาจหวังพึ่งลูก แต่
บางคนแม้แต่คู่สมรสก็ยังไม่มี ถ้าเป็นข้าราชการหรือพนักงาน
รัฐวิสาหกิจ ก็อาจหวังได้รบั เงินบำ�เหน็จบำ�นาญ สำ�หรับคนทีเ่ ป็น
สมาชิกกองทุนประกันสังคม ก็อาจหวังพึ่งเงินบำ�นาญชราภาพ
คนทำ�งานนอกระบบ จะต้องวางแผนการลงทุนหรือการออม
เพื่อมีรายได้เพียงพอที่จะยังชีพยามชรา
การเตรียมแหล่งรายได้ ให้พร้อมเพื่อยังชีพยามชรา จะต้อง
เตรี ย มตั้ ง แต่ อ ายุ ยั ง น้ อ ย เช่ น เริ่ ม ออมเงิ น ไว้ ต้ั ง แต่ ยั ง เป็ น
หนุ่มสาว ฝึกนิสัยมัธยัสถ์ ไว้ตั้งแต่วัยเด็ก ไม่เป็นคนสุรุ่ยสุร่าย
ฟุ้งเฟ้อ และที่สำ�คัญคือ การรู้จักประมาณตนและพอเพียง
ในประเทศไทยของเรานี้ บางทีนโยบายกับการปฏิบัติบาง
อย่างก็ขดั กัน เช่น ในเรื่องการส่งเสริมการออม ในขณะทีเ่ ราอยาก
ให้คนรุ่นใหม่ออมเงินไว้เพื่อเป็นทุนยามชรา แต่บางครั้งรัฐบาล
ก็พยายามส่งเสริมให้คนไทยใช้เงินซื้อของหรือท่องเที่ยวมากๆ
เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ แม้คนไทยจะช่วยชาติ เชื่อฟังรัฐบาลด้วย
การช็อปป้ิง แต่ก็ควรรู้จักยับยั้งชั่งใจ จับจ่ายใช้สอยอย่างมีเหตุ
มีผล คิดถึงอนาคตของตนเองเมื่อยามชราด้วย
เราเตรียมตัวพร้อมแล้วหรือยัง
เราต้องยอมรับว่า ปัจจุบันนี้ ประเทศไทยตื่นตัวอย่างมาก
ในเรื่องการสูงวัยของประชากร รัฐบาลมีมาตรการหลายอย่าง
ที่ ช่ ว ยเหลื อ ดู แ ลผู้ สู ง อายุ ทั้ ง ในด้ า นบริ ก ารสุ ข ภาพอนามั ย
การอยู่อาศัย และการเงิน แต่สิ่งที่น่าเป็นห่วงก็คือ ในอนาคต

อันใกล้นี้ การให้บริการทั้งทางด้านสุขภาพอนามัย เศรษฐกิจ
และสวัสดิการสังคม อาจจะตามไม่ทันกับการเพิ่มอย่างรวดเร็ว
ของประชากรสูงอายุ
ถ้าคนไทยทุกเพศทุกวัยเกิดความตระหนักในเรื่องการสูงวัย
ของประชากร เห็นความสำ�คัญของการเตรียมตัวให้พร้อมตัง้ แต่
อายุยังน้อยเพื่อเป็นผู้สูงอายุที่มีพลังในวันหน้า ภาระค่าใช้จ่าย
ของแต่ละคน ครอบครัว และรัฐในการช่วยเหลือดูแลผู้สูงอายุ
ทีย่ ากจน เจ็บป่วย หรือทีอ่ ยู่ในสถานะยากลำ�บาก ก็จะลดน้อยลง
เรามาช่ ว ยกั น ผลั ก ดั น ให้ สั ง คมไทยสู ง วั ย อย่ า งมี พ ลั ง
กันเถิด
aaaaaaaaa

ขอความร่วมมือจากสมาชิก “ประชากรและการพัฒนา”
สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ได้จัดทำ�
จดหมายข่าว “ประชากรและการพัฒนา” มานานกว่า 37 ปีแล้ว
(ฉบับที่ 1 ปีที่ 1 เมื่อเดือนตุลาคม พ.ศ. 2523) พวกเราคณะทำ�งาน
“ประชากรและการพัฒนา” ชุดปัจจุบันมีความมุ่งมั่นที่จะปรับปรุง
จดหมายข่าวฉบับนี้ให้มีคุณภาพดียิ่งขึ้นต่อไป
ในการพัฒนาคุณภาพของจดหมายข่าว ประเด็นหนึ่งที่พวกเรา
หยิบยกมาพิจารณาคือ เรือ่ งการส่งสาร “ประชากรและการพัฒนา” ให้ไป
สูส่ ายตาผูอ้ า่ น ปัจจุบนั เราเผยแพร่จดหมายข่าวฉบับนีท้ งั้ ในรูปแบบ
สื่อสิ่งพิมพ์ และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ แม้ว่าทุกวันนี้ เทคโนโลยีในการ
สือ่ สารได้กา้ วหน้าไปมาก มีการสือ่ สารด้วยระบบอินเทอร์เน็ตมากขึน้
และเราก็กำ�ลังพัฒนาการกระจายจดหมายข่าวทางอินเทอร์เน็ตให้
มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น แต่เรายังเห็นว่า ในช่วงเวลาแห่งการเปลี่ยน
ผ่านนี้ จดหมายข่าวในรูปแบบดัง้ เดิมคือ เป็นสือ่ สิง่ พิมพ์ทสี่ ง่ ให้ถงึ มือ
ผู้ อ่ า นทางไปรษณี ย์ ยั ง มี ค วามสำ � คั ญ อยู่ เพราะเราทราบดี ว่ า มี
ผู้ติดตามอ่าน “ประชากรและการพัฒนา” จำ�นวนมากยังเลือกที่จะ
อ่านผลงานของพวกเราจากกระดาษ
ในการปรับปรุงบัญชีรายชื่อสมาชิก “ประชากรและการพัฒนา”
ในรูปแบบสื่อสิ่งพิมพ์ที่ส่งทางไปรษณีย์ เราใคร่ขอความร่วมมือจาก
ท่านดังนี้ 1) หากสนใจสมัครเป็นสมาชิกและขอรับจดหมายข่าว
ทางไปรษณีย์ โปรดแจ้งชื่อและที่อยู่ (ถาวร) ของท่าน เพื่อสมัครเป็น
สมาชิก 2) หากท่านเป็นสมาชิกและได้รบั จดหมายข่าวทางไปรษณีย์
อยู่แล้ว และต้องการรับต่อไป โปรดแจ้งยืนยันสมาชิกภาพ และที่อยู่
(ถาวร) ของท่าน ผ่านช่องทางใดช่องทางหนึ่ง ดังนี้
1. ส่งชื่อและที่อยู่ของท่านทางไปรษณีย์ มาที่
		 “ประชากรและการพัฒนา” 999 สถาบันวิจัยประชากรและ
สังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล นครปฐม
73170
2. ส่งชื่อและที่อยู่ของท่าน ที่คุณจีรวรรณ หงษ์ทอง
โทรสาร 02-441-9333
โทรศัพท์ 02-441-0201-4 ต่อ 100, 427
3. ส่งชื่อและที่อยู่ของท่านมาที่
อีเมล: jeerawan.hot@mahidol.ac.th
4. ติดต่อ คุณจีรวรรณ หงษ์ทอง โดยตรงที่
ห้องโครงการเผยแพร่ขา่ วสารและการศึกษาด้านประชากร (106)
อาคารประชาสังคมอุดมพัฒน์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
5. กรอกข้อมูลผ่าน (QR code)

คุณปู่นักวิ่งมาราธอนวัย 70 ปี
ในงาน Bangkok 10 km.
International Run ปี 2015
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รางวัลอีกโนเบล

วรชัย ทองไทย

varachai.tho@mahidol.ac.th

รางวัลอีกโนเบลประจำ�ปี 2560

“เด็กหญิงพูผู้น่ารัก” เป็นเด็กหญิงอายุ 8 ขวบ มีหน้าที่
สาขาเศรษฐศาสตร์ มอบให้กับนักวิจัยชาวออสเตรเลียและ
เดินออกไปเตือนองค์ปาฐกว่าหมดเวลาแล้ว ด้วยการกล่าวว่า อเมริกัน (Matthew Rockloff และ Nancy Greer) ที่ ได้ทำ�การ
“พอเถอะ ฉันเบื่อแล้ว” ซ้ำ�ๆ กัน จนกระทั่งองค์ปาฐกหยุดพูด วิจัยเชิงทดลองเพื่อดูว่า คนอยากจะเล่นพนันมากขึ้นไหม ถ้าได้
ได้กลับมาทำ�หน้าทีอ่ กี ครัง้ ในพิธปี ระกาศรางวัลอีกโนเบลประจำ�ปี จับตัวจระเข้เป็นๆ
พ.ศ. 2560 ซึ่งจัดไปเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2560
สาขากายวิ ภ าคศาสตร์ มอบให้ กั บ นั ก วิ จั ย จากสหราช
ณ โรงละครแซนเดอรส์ มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด
อาณาจักร (James Heathcote) ในการศึกษาวิจยั ทางการแพทย์
พิธเี ริม่ ต้นด้วยการร่อนเครื่องบินกระดาษไปบนเวที ตามด้วย ที่ว่า “ทำ�ไมชายแก่ถึงมี ใบหูใหญ่”
สุนทรพจน์ยินดีต้อนรับ การเดินขึ้นไปนั่งบนเวทีของผู้รับรางวัล
สาขาชีววิทยา มอบให้กับนักวิจัยชาวญี่ปุ่น บราซิล และ
อีกโนเบลในปีนี้ การแนะนำ�ผู้ ได้รับรางวัลโนเบล (ของจริง)
สวิ
ส
(Kazunori Yoshizawa, Rodrigo Ferreira, Yoshitaka
ที่มาทำ�หน้าที่แจกรางวัล การแนะนำ�ผู้ช่วยบนเวทีต่าง ๆ ได้แก่
คนถือม่านกั้น มนุษย์ ไฟฉาย (human spotlight) ผู้กำ�กับเวลา Kamimura และ Charles Lienhard) สำ�หรับการค้นพบลึงค์ ใน
ผูก้ �ำ กับเนือ้ หา และเด็กหญิงพูผนู้ า่ รัก เป็นต้น จากนัน้ จึงเป็นการ สัตว์ตวั เมีย (female penis) และโยนีในสัตว์ตวั ผู้ (male vagina)
ทยอยประกาศรางวัลอีกโนเบล 10 รางวัล สลับกับการแสดง ในตัวแมลงที่อาศัยในถ้ำ�
ต่างๆ ซึ่งประกอบด้วย ปาฐกถานำ�  ช่วงเวลาของวิทยาศาสตร์
สาขาพลศาสตร์ของไหล มอบให้กับนักวิจัยชาวเกาหลี ใต้
อุปรากรสั้น ปาฐกถายี่สิบสี่เจ็ด การจับฉลากผู้ โชคดี ซึ่งปีนี้ ได้ (Jiwon Han) ที่ ได้ศึกษาการเคลื่อนไหวของของเหลวในภาชนะ
รับกล่องเปล่าเป็นของขวัญ และปิดท้ายด้วยสุนทรพจน์ลาก่อน จากการทดลองให้คนเดินถอยหลังในขณะที่ถือถ้วยกาแฟอยู่
(ผู้สนใจสามารถดูรายการทั้งหมดได้ที่
https://www.improbable.com/ig/2017/)

สาขาโภชนาการ มอบให้กับนักวิจัยชาวบราซิล แคนาดา
และสเปน (Fernanda Ito, Enrico Bernard และ Rodrigo
Torres) ซึ่งเป็นนักวิจัยกลุ่มแรกที่ศึกษาและเสนอรายงานวิจัย
รางวัลอีกโนเบลที่มอบในแต่ละสาขาสำ�หรับปีนี้ มีดังนี้
ทางวิทยาศาสตร์ เกี่ยวกับเลือดมนุษย์ ในอาหารของค้างคาว
สาขาฟิสกิ ส์ มอบให้กบั นักวิจยั ชาวฝรัง่ เศส (Marc-Antoine ดูดเลือด
Fardin) ที่ ใช้กรรมวิธีพลศาสตร์ของไหล (fluid dynamics)
สาขาการแพทย์ มอบให้กับนักวิจัยชาวฝรั่งเศสและสหราช
เพื่อตอบคำ�ถามว่า “แมวเป็นได้ทง้ั ของแข็งและของเหลวหรือไม่”
อาณาจักร (Jean-Pierre Royet, David Meunier, Nicolas
สาขาสั น ติ ภ าพ มอบให้ กั บ นั ก วิ จั ย ชาวสวิ ส แคนาดา Torquet, Anne-Marie Mouly และ Tao Jiang) ที่ ใด้ ใช้
เนเธอร์แลนด์ และอเมริกัน (Milo Puhan, Alex Suarez, เทคโนโลยีการสแกนสมองที่ก้าวหน้า เพื่อวัดความเข้มข้นที่คน
Christian Lo Cascio, Alfred Zahn, Markus Heitz และ มีความรู้สึกขยะแขยงต่อเนยแข็ง
Otto Braendli) ที่ ได้สาธิตให้เห็นว่า การเล่น Didgeridoo
สาขาการรับรู้ (Cognition) มอบให้กับนักวิจัยชาวอิตาลี
(เครื่องดนตรีชนิดเป่าลมของชาวพืน้ เมืองออสเตรเลีย ทำ�ด้วยไม้
สเปน
และสหราชอาณาจักร ( Matteo Martini, Ilaria Bufalari,
หรือไม้ ไผ่ แต่สมัยใหม่ทำ�ด้วยพลาสติก (ดังรูป)) อย่างสม่ำ�เสมอ
เป็นการรักษาโรคหยุดหายใจเวลาหลับ (OSA: Obstructive Maria Antonietta Stazi และ Salvatore Maria Aglioti) ที่ ได้
Sleep Apnoea) และโรคนอนกรนที่ ได้ผล (หมายเหตุ: เหตุผลที่ สาธิตให้เห็นว่า แฝดร่วมไข่ (identical twins) หลายคูไ่ ม่สามารถ
เป็นรางวัลสันติภาพ เพราะเมื่อนำ�ผลการวิจยั ไปประยุกต์ ใช้แล้ว บอกได้ว่า รูปที่ตนเองกำ�ลังดูอยู่นั้น เป็นรูปของตนเองหรือของ
คู่แฝด
ก็จะทำ�ให้ผู้ที่นอนอยู่ใกล้เคียงได้นอนหลับอย่างเป็นสุข)
สาขาสูตศิ าสตร์ มอบให้กบั นักวิจยั ชาวสเปน 4 คน ( Marisa
Lopez-Teijon, Alex Garcia-Faura, Alberto Prats-Galino
และ Luis Pallares Aniorte) ที่ ได้แสดงให้เห็นว่า ทารกในครรภ์มี
การสนองตอบต่อเสียงดนตรีทผี่ า่ นเข้าไปทางช่องคลอดได้ดกี ว่า
เสียงดนตรีที่ผ่านทางหน้าท้องของแม่
รางวัลอีกโนเบล: รางวัลที่ทำ�ให้ขำ� แล้วจึงได้คิด
aaaaaaaaaa
Alex Suarez หนึ่งในผู้ ได้รับรางวัลอีกโนเบล สาขาสันติภาพ กำ�ลังเป่า Didgeridoo
รูปจาก www.telegrapth.go.ck
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ประเด็นประชากรที่น่าสนใจ

มนสิการ กาญจนะจิตรา

manasigan.kan@mahidol.ac.th

คุยกับคนเจนวาย เรื่องสังคมสูงวัย

เมื่อวันก่อน มี โอกาสได้คุยกับเด็กรุ่นใหม่กลุ่มเล็กๆ กลุ่มหนึ่ง
เกี่ยวกับสังคมสูงอายุ เด็กกลุ่มนี้อายุราว 20 ต้นๆ เพิ่งเรียนจบ
มหาวิทยาลัยมาหมาดๆ และเพิ่งเริ่มชีวิตวัยทำ�งาน เด็กกลุ่มนี้
ไม่ได้จบด้านประชากรศาสตร์ แต่เคยได้ยินข่าวการเป็นสังคม
สูงอายุของประเทศไทยจากสื่อต่างๆ มาค่อนข้างมากจนเกิด
ความสนใจ เมื่อมี โอกาสได้พูดคุยกัน เด็กๆ กลุ่มนี้จึงมีคำ�ถาม
มากมายเกี่ยวกับสังคมสูงอายุ ซึ่งแต่ละคำ�ถามสะท้อนให้เห็น
ถึ ง มุ ม มองของเด็ ก รุ่ น ใหม่ ที่ น่ า สนใจที เ ดี ย ว ฉบั บ นี้ จึ ง อยาก
แบ่งปันคำ�ถามบางส่วนของคนเจนวายกลุ่มนี้ ในประเด็นสังคม
สูงอายุ
สั ง คมสู ง อายุ คื อ อะไร และน่ า กลั ว อย่ า งที่ ได้ ยิ น มา
จริงหรือไม่?
สังคมสูงอายุ คือ การที่สัดส่วนประชากรสูงอายุเพิ่มขึ้น
เนื่องจากการเกิดที่ลดลงและคนมีอายุยืนยาวขึ้น ตามคำ�นิยาม
สากล สังคมสูงวัยหมายถึง สังคมที่มีประชากรอายุ 60 ปีขึ้นไป
มากกว่าร้อยละ 10 ของประชากรทัง้ หมด ซึง่ ขณะนีป้ ระเทศไทย
มีสัดส่วนผู้สูงอายุประมาณร้อยละ 17 ของประชากรทั้งหมด
ดังนั้นประเทศไทยจึงถือได้ว่าเป็นสังคมสูงอายุ
จากคำ�นิยามในข้างต้น จะเห็นได้ว่า การเป็นสังคมสูงอายุ
เป็นเพียงการสะท้อนถึงสัดส่วนผู้สูงอายุต่อประชากร แต่ไม่ได้
สะท้อนถึงความเป็นดีอยู่ดีของสังคมเสมอไป ประเทศจะได้รับ
ผลกระทบอย่างไรจากการเป็นสังคมสูงวัยขึ้นอยู่กับอีกหลาย
ปัจจัย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในด้านคุณภาพประชากร ถึงแม้ว่า
ในอนาคตกำ�ลังแรงงานจะมีขนาดเล็กลง แต่หากคนวัยแรงงาน
มีประสิทธิภาพมากขึ้น ผลิตผลของประเทศก็จะไม่ได้รับผล
กระทบมากนัก ในขณะเดียวกัน หากผูส้ งู อายุดแู ลสุขภาพตนเอง
ให้ดี ความจำ�เป็นในการพึ่งพิงวัยแรงงานก็จะลดลง เป็นต้น
ดังนั้น การเป็นสังคมสูงอายุไม่ ใช่สิ่งที่น่ากลัว เพียงแต่สังคม
ต้องเตรียมตัวอย่างเหมาะสม โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในการส่งเสริม
คุณภาพของประชากร

เมื่อประเทศไทยเป็นสังคมสูงอายุแล้ว จะหายได้หรือไม่?
บางครั้งสื่อก็ทำ�ให้การเป็นสังคมสูงวัยฟังเหมือนการเป็น
โรคร้าย ซึ่งการเป็นสังคมสูงอายุไม่ ใช่ โรคที่ต้องหาทางรักษา
ให้ ห าย แต่ เ ป็ น เพี ย งคำ � นิ ย ามลั ก ษณะหนึ่ ง ของโครงสร้ า ง
อายุประชากร หากประเทศใดก้าวเข้าสู่การเป็นสังคมสูงอายุ
แล้ว โดยมากจะไม่ย้อนกลับมาได้ เพราะนั่นหมายถึงสัดส่วน
ผูส้ ูงอายุต้องลดลงจนกระทั่งต่ำ�กว่าตามที่นยิ ามกำ�หนดไว้ ซึ่งใน
ทางปฏิบัติโอกาสที่จะเป็นเช่นนั้นน้อยมาก เนื่องจากนับวันคนมี
แต่จะอายุยืนยาวขึ้น และแนวโน้มการเกิดนับวันมีแต่จะลดลง
เป็นไปได้ยากอย่างมากที่จะรณรงค์ ให้คนมีลูกมากพอที่จะทำ�ให้
สังคม “หาย” จากการเป็นสังคมสูงวัยได้
นอกจากนั้น การส่งเสริมการเกิด ไม่ได้เป็นไปเพื่อป้องกัน
หรือรักษาการเป็นสังคมสูงอายุ แต่เป็นการช่วยชะลอไม่ให้การ
เปลี่ยนแปลงทางโครงสร้างอายุประชากรเป็น ไปด้ว ยความ
รวดเร็ ว จนเกิ น ไป การส่ ง เสริ ม การเกิ ด เป็ น การช่ ว ยให้ ก าร
เปลี่ยนแปลงทางประชากรเป็นไปอย่างค่อยเป็นค่อยไปมากขึ้น
เพื่อให้สังคมได้มีเวลาในการปรับตัว ซึ่งการส่งเสริมการเกิดนั้น
ไม่ควรเน้นเพียงปริมาณการเกิด แต่จำ�เป็นต้องให้ความสำ�คัญ
กับคุณภาพการเกิดด้วย
ในฐานะที่ประเทศของเราเป็นสังคมสูงอายุ สิ่งสำ�คัญไม่ ใช่
การหาทางแก้ ไขหรือรักษา แต่เป็นการสร้างความเข้าใจในการ
เปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นอย่างรอบด้าน
แล้วพวกเรา (คนเจนวาย) ควรต้องเตรียมตัวอย่างไร
ในการเป็นผู้สูงอายุ?
สิ่งสำ�คัญที่สุดที่อยากให้คนเจนวายเริ่มเตรียมตัวตั้งแต่วันนี้
คือ ด้านสุขภาพและการเงิน เป็นสองสิ่งที่ต้องเตรียมตัวตั้งแต่
อายุยงั น้อย เพราะเมื่ออายุมากบางอย่างก็สายเกินไปแล้ว ตอนนี้
ทุกคนยังมีสุขภาพดี ก็ต้องรักษาสุขภาพที่ดีนี้ ให้นานที่สุด เลือก
รับประทานอาหารที่ดีต่อสุขภาพ ออกกำ�ลังกายอย่างสม่ำ�เสมอ
และพักผ่อนอย่างเพียงพอ ในเรื่องการเงิน ถึงแม้ว่าตอนนี้จะ
เพิ่งเริ่มมีรายได้ แต่ควรที่จะวางแผนเรื่องการออมแต่เนิ่นๆ
ยิ่งเริ่มออมเร็วเท่าไหร่ยิ่งได้เปรียบเท่านั้น อาจเริ่มทีละน้อย
เพื่อฝึกการออมให้เป็นนิสัย และเพิ่มสัดส่วนการออมขึน้ เรื่อยๆ
ตามเงินเดือนที่เพิ่มขึ้น การเตรียมตัวให้พร้อมในทั้งสองด้านนี้
จะช่วยให้เรามีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นได้ ในช่วงบั้นปลายชีวิต
โดยรวมแล้ว ไม่อยากให้มองว่าการเป็นสังคมสูงวัยเป็น
ปัญหาที่ต้องการการแก้ ไข แต่ ให้มองว่าเป็นเพียงลักษณะหนึ่ง
ทางประชากรที่เราต้องเข้าใจถึงความเปลี่ยนแปลงที่จะตามมา
เพื่อการเตรียมตัวรับมือและปรับตัวอย่างเหมาะสม โดยเฉพาะ
อย่างยิง่ สำ�หรับคนเจนวาย ทีก่ �ำ ลังก้าวมาเป็นแรงงานสำ�คัญของ
ประเทศและจะกลายเป็นผู้สูงอายุต่อไปในอนาคต
aaaaaaaaa
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เพ็ญพิมล คงมนต์
นานาสาระจากห้องสมุด penpimon.kho@mahidol.ac.th

๙ คำ�พ่อสอน

๙ คำ�พ่อสอน เป็นหนึง่ ในพระบรมราโชวาทในพระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ ๙
ที่ทรงพระราชทานแก่พสกนิกรชาวไทย ในหลายๆ โอกาส อัน
ประกอบด้วย ๑. ความเพียร ๒. ความพอดี ๓. ความรูต้ น ๔. คนเราจะ
ต้องรับและจะต้องให้ ๕. อ่อนโยน แต่ไม่ออ่ นแอ ๖. พูดจริง ทำ�จริง
๗. หนังสือเป็นออมสิน ๘. ความซื่อสัตย์ ๙. การเอาชนะใจตน
๙ คำ�พ่อสอนนี้ ถือเป็นประโยชน์อย่างสูงสุดที่สามารถยึด
เป็นแนวทางในการดำ�รงชีวิตได้ ในวิถีแห่งความพอเพียง พออยู่
พอกิน คงไว้ซงึ่ ความดี และความซื่อสัตย์สจุ ริต เพื่อให้สงั คมทีเ่ รา
อยูเ่ ป็นสังคมทีด่ ี หากเราทุกคนทำ�ได้ ก็จะทำ�ให้สงั คมและประเทศ
ของเรามีความเจริญรุ่งเรืองสืบไป
ที่มา:
“๙ คำ�พ่อสอน น้อมนำ�พระบรมราโชวาทเป็นแนวทางในการดำ�รงชีวิต” [ระบบ
ออนไลน์]. https://www.tarad.com/content/2016/10/18/9words-fromking/ (18 ตุลาคม 2560)
“๙ คำ�พ่อสอน” [ระบบออนไลน์]. https://king.kapook.com/content14.php
(18 ตุลาคม 2560)         aaaaaaaaa

เสวนาใต้ชายคาประชากร
จัดเป็นประจำ�ทุกวันพุธ เวลา 12.30-13.30 น. ณ สถาบันวิจัยประชากร
และสังคม สนใจกำ�หนดการเสวนาแต่ละเดือน สามารถดูได้จาก www.
ipsr.mahidol.ac.th
ครั้ ง ที่ 978 “คนทำ�งานแต่งงานแล้วมีความสุขมากที่สุดจริงหรือ?”
รศ.ดร. ศิรินันท์ กิตติสุขสถิต และ คุณวรรณี หุตะแพทย์ 4 ต.ค. 60
ครัง้ ที่ 979 “Living arrangements and old-age psychological health:
evidence from Myanmar, Vietnam, and Thailand” Associate
Professor Dr. Bussarawan Teerawichitchainan, Singapore
Management University, School of Social Sciences, 11 ต.ค. 60
ครั้งที่ 980 “Child and adolescent mental health in LMIC:
implications for service provision, funding and quality” Tatiana
Taylor Salisbury Ph.D. Lecturer in Global Mental Health, Institute
of Psychiatry, Psychology and Neuroscience, King’s College
London, 18 ต.ค. 60
ครั้งที่ 981 “The influence of spirituality on health in Canada:
overview of the literature” Assistant Professor Dr. Manuel Litalien,
Nipissing University, Canada, 19 ต.ค. 60
ครัง้ ที่ 982 “Relationships between grandparents and grandchildren
in skipped generation families in Thailand” Assistant Professor
Dr. Kanchana Tangchonlatip, 25 ต.ค. 60
ครั้งที่ 983 “Power relations, gender, race and the migration
experiences of inter-cultural marriage couples: The case of ThaiEuropean marriage migrants (Working title)” Assistant Professor
Dr. Manasigan Kanchanachitra, 1 พ.ย. 60
ครั้งที่ 984 “Care drain and care chain in Thailand: The impact
of transnational labor migration on mental health of left-behind
family” Miss Benjamas Penboon, Ph.D. student, 8 พ.ย. 60
ครั้งที่ 985 “ประสบการณ์อบรมระยะสั้น ณ มหาวิทยาลัยฮอกไกโด”
คุณกาญจนา เทียนลาย, คุณศศิชล พงศ์ศรี, คุณกิตติ สุนทรรัตน์ และ
คุณณัฐพงษ์ รุจิรงค์นางกูล, 22 พ.ย. 60
ครัง้ ที่ 986 “การวิเคราะห์ขอ้ มูลเพศสภาวะและการนำ�ไปใช้” คุณพงษ์ศกั ดิ์
สกุลทักษิณ มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนานโยบาย (สวน.), 29 พ.ย. 60
aaaaaaaaa

ประชากรประชุมกัน

ศุทธิดา ชวนวัน

sutthida.chu@mahidol.ac.th

การประชุ ม ประชากรนานาชาติ หรื อ International
Population Conference of the International Union for the
Scientific Study of Population (IUSSP) เป็นการประชุมทาง
ด้านประชากรที่จัดขึ้นทุกๆ 4 ปี ครั้งนี้นับเป็นครั้งที่ 28 ระหว่าง
วันที่ 29 ตุลาคม ถึง 4 พฤศจิกายน 2560 ที่เมืองเคปทาวน์
สาธารณรัฐแอฟริกาใต้
ในการประชุมฯ นี้ อาจารย์และนักวิจัยของสถาบันฯ ได้
รับการตอบรับให้นำ�เสนอบทความทางวิชาการทั้งในลักษณะ
แบบปากเปล่า 2 เรื่อง และแบบโปสเตอร์ 5 เรื่อง
การประชุมฯ นี้ มีนักประชากรทั่วโลกกว่า 1,600 หน่วยงาน
ให้ความสนใจเข้าร่วมประชุมและได้รับการตอบรับให้นำ�เสนอ
บทความวิชาการทั้งในลักษณะแบบปากเปล่า 240 sessions
และในลักษณะโปสเตอร์ 62 sessions นอกจากนี้ยังมีการจัด
กิจกรรมทางวิชาการในลักษณะของการโต้วาที นิทรรศการ และ
side meetings อีกด้วย
กองบรรณาธิการ ขอแสดง
ความยินดีกับ ผศ.ดร.ศุทธิดา
ชวนวั น และคณะ ที่ ไ ด้ รั บ
รางวัล Best Poster Award
ในการนำ � เสนอผลงาน เรื่ อ ง
“Verification of the Reported
Age of Centenariansin
Thailand” ในงานประชุ ม
International Population Conference of the IUSSP
ครั้งที่ 28 ณ เมืองเคปทาวน์ สาธารณรัฐแอฟริกาใต้

ันธ์

สัมพ
ประชา
v
v

v

v

v
v

หลักสูตรอบรมระยะสั้น
ประจำ�ปี 2561

การวิจัยเชิงคุณภาพ 26–30 มีนาคม 2561
(ค่าลงทะเบียน 9,000 บาท)
การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ
รอบที่ 1 2–5 เม.ย. 61
รอบที่ 2 23–26 ก.ค. 61 (ค่าลงทะเบียน 6,500 บาท)
การวิเคราะห์ขอ้ มูลเชิงคุณภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์
รอบที่ 1 30 เม.ย.–3 พ.ค. 61
รอบที่ 2 6–9 ส.ค. 61 (ค่าลงทะเบียน 6,500 บาท)
การสร้าง Data Entry Form ด้วยโปรแกรมสำ�เร็จรูป
สำ�หรับการวิจัยเชิงปริมาณขนาดใหญ่
17–21 ธ.ค. 61 (ค่าลงทะเบียน 8,000 บาท)
การวิจัยเชิงปฏิบัติการ: ศาสตร์และศิลป์เพื่อประโยชน์สุข
ของปวงชน 14–18 พ.ค. 61 (ค่าลงทะเบียน 9,000 บาท)
และหลักสูตรอื่นๆ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและสมัครการอบรมได้ที่
http://www.ms.ipsr.mahidol.ac.th/training_web/
หรือ E-mail: waiwingrob@gmail.com;
warissara.kai@mahidol.ac.th
โทรศัพท์ 0 2441 0201-4 ต่อ 301
มือถือ 06 1954 6282
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ชวนอ่าน

จีรวรรณ หงษ์ทอง

jeerawan.hot@mahidol.ac.th

การบริหารจัดการระบบประกันสุขภาพ
และบริการสุขภาพที่เหมาะสม
สำ�หรับแรงงานข้ามชาติหลังการเปลี่ยนแปลง
นโยบายการจัดการแรงงานข้ามชาติ พ.ศ. 2555
รายงานฉบับนี้ นำ�เสนอ
ประเด็นเกี่ยวกับการย้ายถิ่น
และแรงงานข้ามชาติ ที่เน้น
เรื่องการบริหารจัดการระบบ
ประกันสุ ขภาพและบริการ
สุขภาพที่เหมาะสม สำ�หรับ
แรงงานข้ า มชาติ ใ นช่ ว ง
ของการเปลี่ยนผ่านระบบ
บริ ห ารจั ด การแรงงาน
ข้ามชาติ และระบบบริการ
สุ ข ภาพของไทยในช่ ว งปี
2555 บรรณาธิการ โดย
มาลี สันภูวรรณ์
ท่านใดสนใจสามารถ Download ทางเว็บไซต์: http://
www.ipsr.mahidol.ac.th/ipsrbeta/th/BookReport.aspx
aaaaaaaaa

มุมศตวรรษิกชน

ศุทธิดา ชวนวัน

sutthida.chu@mahidol.ac.th

“นาบิ ทาจิมะ” ผู้ที่มีอายุยืนยาวที่สุดในโลกคนใหม่

คุณยายทวดนาบิ ทาจิมะ (Nabi Tajima) เป็นผู้มีอายุ
ยืนยาวที่สุดในประเทศญี่ปุ่นตั้งแต่ปี 2558 และได้กลายเป็น
ผูม้ อี ายุมากทีส่ ดุ ในโลกทีม่ หี ลักฐานยืนยันได้ ในวัย 117 ปี 100 วัน
เมื่อ 15 กันยายน 2560 ทีผ่ า่ นมา หลังจากทีค่ ณ
ุ ยายทวดไวโอเล็ต
บราวน์ (Violet Brown) ได้เสียชีวิตไปเมื่อวันดังกล่าว ด้วยวัย
117 ปี 189 วัน
คุณยายทวดนาบิ เกิดเมื่อ 4 สิงหาคม ค.ศ.1900 ปัจจุบัน
อาศั ย อยู่ ที่ บ้ า นในเมื อ งคาโกชิ ม า ซึ่ ง ท่ า นมี ค รอบครั ว ใหญ่
ที่ประกอบด้วยลูก 9 คน (ชาย 7 คน หญิง 2 คน) จึงทำ�ให้
คุณยายทวดนาบิมีหลานและเหลน มากกว่า 140 คน
คุ ณ ยายทวดนาบิ ไ ด้ เ คย
ให้สัมภาษณ์ ในหนังสือพิมพ์
Japan Times เมื่อปี 2557
ถึ ง เคล็ ด ลั บ ที่ ทำ � ให้ มี อ ายุ
ยืนยาวว่า “กินอาหารทีอ่ ร่อย
และนอนให้ ห ลั บ สนิ ท ” ซึ่ ง
ตามรายงานดั ง กล่ า วพบว่ า
คุ ณ ยายทวดชอบกิ น ราเมง
เนื้อตุ๋น และซูชิเป็นอย่างมาก
ดังนั้นการกินอาหารที่ดีและ
การพักผ่อนที่เพียงพอน่าจะมีส่วนทำ�ให้คุณยายทวดนาบิมีอายุ
ยืนยาวก็เป็นได้
ที่มา: https://www.dailystar.co.uk/news/latest-news/645355/Oldestperson-in-the-world-117-Nabi-Tajima-Japan-Violet-BrownJamaica-dead              aaaaaaaaa

สถิติน่ารู้

กาญจนา เทียนลาย

kanchana.tha@mahidol.ac.th

การทำ�งานและรายได้ของผู้สูงอายุไทย

แม้หลายประเทศจะนิยาม “ผู้สูงอายุ” ไว้ที่อายุ
65 ปีขน้ึ ไป แต่ส�ำ หรับประเทศไทย ผูส้ งู อายุ หมายถึง
คนที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป ซึ่งในปี 2560 ประชากรที่
เป็นผู้สูงอายุมีมากถึงร้อยละ 17.11 ของประชากร
ทั้งหมด โดยประเทศไทยได้เข้าสู่สังคมสูงอายุมาแล้ว
ตั้งแต่ปี 2548

จากผลการสำ�รวจประชากรสูงอายุในประเทศไทย
พ.ศ. 2557 2 พบว่ า ผู้ สู ง อายุ ไ ทยมี ก ารทำ � งาน
(ในระหว่าง 7 วันก่อนวันสัมภาษณ์) ร้อยละ 38.4
เท่านั้น โดยผู้สูงอายุจำ�นวนหนึ่ง (ที่ ไม่ได้ทำ�งาน)
ยังมีความต้องการทีจ่ ะทำ�งาน ข้อมูลนีม้ คี วามสัมพันธ์
กับแหล่งรายได้หลักของผูส้ งู อายุไทย ซึง่ พบว่า อันดับ
ทีส่ อง มาจากการทำ�งาน (ร้อยละ 34 - โดยมีแนวโน้ม
เพิม่ ขึน้ ) ในขณะทีอ่ นั ดับหนึง่ มาจากบุตรหรือลูกหลาน
(ร้อยละ 35.7 - แต่มีแนวโน้มลดลง)

1
2

สารประชากร มหาวิทยาลัยมหิดล ประชากรของประเทศไทย พ.ศ. 2560 (ปีที่ 26: มกราคม
2560)
การสำ�รวจประชากรสูงอายุในประเทศไทย พ.ศ. 2557, สำ�นักงานสถิติแห่งชาติ
aaaaaaaaa
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ข่าวสถาบันฯ

วิสัยทัศน์: สถาบันวิจัยประชากรและสังคม
เป็นสถาบันชั้นนำ�ในระดับนานาชาติ
ที่สรรสร้างวิทยาการด้านประชากรและสังคม
เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

15 ก.ย. 60 สถาบันฯ จัดกิจกรรม “Big Cleaning Day ประจำ�ปี 2560” ณ สถาบันฯ c 17 ก.ย. 60
สถาบันฯ จัดบูธนิทรรศการผู้สูงอายุในงานมหกรรมสุขภาพ สุขภาพดี วิถีพอเพียง ต.มหาสวัสดิ์ ปี 2560
ณ รพ.สต. มหาสวัสดิ์ จ.นครปฐม c 19 ก.ย. 60 รศ.ดร.รศรินทร์ เกรย์ ผูอ้ �ำ นวยการ รศ.ดร.อารี จำ�ปากลาย
และคณะ ต้อนรับ Dr. Patrick Sakdapolrak จาก University of Vienna ประเทศออสเตรีย
ลงนามข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) โครงการ TransRe ณ สถาบันฯ c 21-22 ก.ย. 60 สถาบันฯ
จัดกิจกรรมบำ�เพ็ญประโยชน์และสานสัมพันธ์ 4 หลักสูตร ประจำ�ปีการศึกษา 2560 ณ บ้านทานตะวัน
มูลนิธิเด็ก จ.นครปฐม และกิจกรรมสันทนาการ ณ รีสอร์ทอินเลญา จ.ราชบุรี c 24 ก.ย. 60
รศ.ดร.รศรินทร์ เกรย์ ผูอ้ �ำ นวยการ พร้อมคณะ ร่วมพิธวี างพวงมาลาถวายราชสักการะ พระราชานุสาวรีย์
สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก เนื่องในวันมหิดล ประจำ�ปี 2560
ณ ศูนย์การเรียนรู้มหิดล ม.มหิดล c 27 ก.ย. 60 รศ.ดร.รศรินทร์ เกรย์ ผู้อำ�นวยการ พร้อมทีม
ผู้บริหารมหาวิทยาลัย ร่วมพิธีลงนามในข้อตกลงการปฏิบัติงานของส่วนงาน (PA) ประจำ�ปีงบประมาณ
2561 กั บ หั ว หน้ า ส่ ว นงานต่ า งๆ ภายในมหาวิ ท ยาลั ย มหิ ด ล ณ สำ � นั ก งานอธิ ก ารบดี ม.มหิ ด ล
c 28 ก.ย. 60 คณะนักศึกษาหลักสูตรไทยและนานาชาติ ร่วมจัดพิธีไหว้ครู ประจำ�ปีการศึกษา 2560
ณ สถาบันฯ c 2 ต.ค. 60 ผศ.ดร.ภูเบศร์ สมุทรจักร รองผู้อำ�นวยการ รศ.ดร.โยธิน แสวงดี หัวหน้า
โครงการฯ และคณะ ร่วมสัมมนาเผยแพร่ผลงานวิจัย “โครงการการวิจัยความต้องการและความ
พึงพอใจด้านที่อยู่อาศัยในโครงการเคหะชุมชนห้วยขวาง” จัดโดย การเคหะแห่งชาติ ร่วมกับสถาบันฯ
ณ เดอะ แกรนด์ โฟร์วิงส์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ c 2-6 ต.ค. 60 ศ.ดร.ชื่นฤทัย กาญจนะจิตรา และคณะ
จัดอบรมวิชาการนานาชาติ “Writing Workshop on Population Ageing Research in ASEAN”
พร้อมต้อนรับ Dr. William Summerskill, Senior Executive Editorof the Lancet ประเทศอังกฤษ
และผูเ้ ชีย่ วชาญไทยร่วมเป็นวิทยากร ณ สถาบันฯ รูป 1 c 2-14 ต.ค. 60 น.ส.กาญจนา เทียนลาย
นักวิจยั พร้อมนักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรวิจยั ประชากรและสังคม 3 ท่าน ร่วมอบรม Sakura Exchange
Program in Science โดยมี รศ.ดร.สุรีย์พร พันพึ่ง ได้รับเกียรติเป็นวิทยากร ณ Hokkaido University
ประเทศญี่ปุ่น c 12 ต.ค. 60 รศ.ดร.รศรินทร์ เกรย์ ผู้อำ�นวยการ พร้อมคณะ ร่วมพิธีทำ�บุญตักบาตร
และบำ�เพ็ญพระราชกุศลครบรอบ 1 ปี วันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ณ สำ�นักงานอธิการบดี ม.มหิดล c 17-18 ต.ค. 60 ผศ.ดร.จงจิตต์ ฤทธิรงค์ ร่วมประชุม Consultation
on Community-Based Social Innovations (CBSI) for Healthy Ageing in Middle-and HighIncome Countries ณ ประเทศญี่ปุ่น c 18 ต.ค. 60 รศ.ดร.รศรินทร์ เกรย์ ผู้อำ�นวยการ ศ.เกียรติคุณ
ดร.อภิชาติ จำ�รัสฤทธิรงค์ รศ.ดร.อารี จำ�ปากลาย และคณะ ต้อนรับ Dr.Tatiana Taylor Salisbury,
Ph.D. Lecturer in Global Mental Health จาก King’s College London ประเทศอังกฤษ ร่วมประชุม
และบรรยายหัวข้อ “Migration in Asia: Reflections on Empirical and Conceptual Foundations”
ณ สถาบันฯ c 27 ต.ค.–6 พ.ย. 60 รศ.ดร.สุรีย์พร พันพึ่ง ร่วมประชุมคณะกรรมการงานประชุม
XXVIII IUSSP International Population Conference ในฐานะตัวแทนทวีปเอเชีย โดยมี อาจารย์และ
นักวิจยั ของสถาบันฯ ร่วมประชุมและนำ�เสนอผลงานหลายท่าน ณ เมืองเคปทาวน์ สาธารณรัฐแอฟริกาใต้
c 6 พ.ย. 60 รศ.ดร.รศรินทร์ เกรย์ ผู้อำ�นวยการ ผศ.ดร.ภูเบศร์ สมุทรจักร และ อ.ดร.สักกรินทร์
นิยมศิลป์ ต้อนรับ Mr. Takehiro Iwaki และคณะ IC Net Asia Co., Ltd และร่วมประชุมสถานการณ์
แรงงานเพื่อรองรับนโยบาย Thailand 4.0 ณ สถาบันฯ c 7 พ.ย. 60 รศ.ดร.รศรินทร์ เกรย์ ผูอ้ �ำ นวยการ
ต้อนรับ Prof. Takao Kamibeppu, Fukuyama City University ประเทศญีป่ นุ่ ร่วมประชุมสร้างเครือข่าย
ความร่วมมือ ณ สถาบันฯ c 9 พ.ย. 60 สถาบันฯ ต้อนรับคณะ Chinese Academy of Social Science
(CASS) และ Shanghai University จากสาธารณรัฐประชาชนจีน ร่วมประชุมสร้างเครือข่ายความร่วมมือ
ณ สถาบันฯ รูป 2 c 13 พ.ย. 60 สถาบันฯ ต้อนรับ ศ.นพ.บรรจง มไหสวริยะ รักษาการแทนอธิการบดี
พร้อมคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหิดล ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมและติดตามผลการดำ�เนินงานตามข้อตกลง
การปฏิบัติงานของส่วนงาน (PA-Visit) ปีงบประมาณ 2561 ณ สถาบันฯ รูป 3 c 14 พ.ย. 60 สถาบันฯ
จัดงานครบรอบ 46 ปี วันคล้ายวันสถาปนาสถาบันฯ พร้อมมอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียน 7 โรงเรียน
ในเขตอำ�เภอพุทธมณฑล รวมทั้ง มอบทุนการศึกษาให้แก่บุตร-ธิดา และรางวัลผลงานริเริ่มสร้างสรรค์
(R2R) ให้แก่บุคลากร ณ สถาบันฯ รูป 4
c
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